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CU ALARM!?
Lastatempe nia movado sendube
39a UNIVERSALA KONGRESO
akiris, speciale sur la ne-esperantista oficiala kampo, kelkajn poDE ESPERANTO - HAARLEM
zitivajn rezultatojn. Mi citu ekPoŝtfako 140, Haarlem, Nederlando.
zemple la Unesko-aferon, kvankam
HAARLEM
39 n
ni ne jam rajtas tro fieri : definiva
31-an julion - 7-an aŭguston .1954
UNIVERSAIAIo
atingaĵo ne jam efektiviĝis kaj
1958 lch
Oktobron ./95.
montriĝos — kial ni kagu tion al
OFICIALA KOMUNIKO
N-R0 1
ni mem ? — pene efektivigebla kaj
Perantoj : :Sangoj : En la unua Bulteno sub „Danlando" forstreku la nomon
nur post konstanta kaj ade pli
de S-ro Inĝ. L.Jakobsen.
vasta agado !
Sub „Germanujo" forstreku la nomon de Germana Esperanto-Asocio
Sendube ni neniel vane provas,
Sub „Svedujo" forstreku la nomon de Sveda Esperanto-Federacio.
El Germanujo kaj Svedujo eblas rekte sendi monon al Haarlem.
eĉ grandkoste kaj per imponaj
fortoj, altiri la amasan ne-espePaginaniero : Kiuj pagas per banko bonvolu noti, ke la nederlandaj bankoj
rantistan publikon kaj disvastigi
deprenas por maklero f 0.50 de pagoj el la eksterlando. Tiun
sumon aldonu al la sumo pagebla al nia konto. Prefere pagu tro multe
almenaŭ la nomon de la internaol tro malmulte ĉar ekstraĵon ni skribas je la kredito de la kongresano.
cia lingvo, eĉ se ni ne varbas
Konsilinde estas, ke pluraj personoj pagu kune por eviti unuopajn maklenovajn Esperantistojn !
rojn. Cetere, per Internacia Poŝtmandato oni evitas tiujn ĝenojn.
Sed se ni konsideras la EspeNotu tre bone, ke Perantoj de la kongreso (kun eventuala escepto de
rantistojn mem, ekz. la I/EA-akaravangvidantoj) akceptas nur kotizojn. Povas esti ke Peranto, por
nojn, do jam t.n. organizitajn
kovri siajn elspezojn, postulas malgrandan krompagon.
Esperantistojn, ĉu ni ne devas
Sendante pagon senpere al Haarlem nepre samtempe sendu la AIigilon.
objektive noti ke granda parto el
Sendante pagon per Peranto. ankaŭ al li sendu la Aliĝilon.
ili konsistas el „eternaj komenKorespondado : Post aligo direktu ĉiujn petojn pri informo senpere al la
canto]", alia parto el simplaj simL.K.K. por ŝpari tempon. Aldono de Internacia Respondpatiantoj, kroma parto el „veraj"
kupono (aĉetebla en vialanda poŝtejo) helpos. La oficiala lingvo de la
kongreso estas ESPERANTO. En leteroj uzu nur tiun lingvon. Ciam citu
komencantoj, kiuj restos kunlabovian kongresan numeron en korespondaĵoj. La tuta sistemo de administrado
rantoj ... eble ! Eteta cetero kaj
estas bazita sur la numeroj.
jen la Esperantistoj, la gvidantoj
Nombroljinigo : Pro la limigita enteneblo de salonoj kaj pro la malfacilo lokaj aktivaj membroj, kiuj ja
ĝigi kongresanojn meze en la turisma sezono la L.K.K. averankaŭ estras la lingvon mem !
ta s, k e ĝi ve r ŝajne devos l imigi la partoprenon en la kongreso. Frua aligo
as ^ - ^^ ^
Ni krome faru alian konstaton,._
set e
a
kiu inspiris ĉi tiun artikolon : en
Tempolimo:
Kiel en antaŭaj kongresoj, kaj konforme al la Kongresa Reguinternaciaj kunvenoj (kongresoj,
laro, la L.K.K. anoncas, ke la lasta dato por aligo al la kongreferiaj semajnoj, k.t.p.) konsterso estas la 30-a de junio 1954. Aligojn post tiu dato gi malakceptos.
nas la granda procento da parNome de la L.K.K.
toprenantoj kiuj apenaŭ balbutas
Mason Stuttard. Konstanta Kongresa Sekretario.
Esperanton, eĉ tute ne konas
ĝin ; inter ĉi tiuj, la „turistoj ",
kiuj profitas la ĝenerale favorajn
UNIVERSALA ESPERANTO- ASOCIO
kondiĉojn, laŭdas la internacian
lingvon en ... nacia lingvo, deviGojigas konstati, kiel bonintencaj
bedaŭrinde malmulte atingas en epoko
gante en la konversacioj la aliajn homoj lastatempe penadas per inter- kiam precipe la forto de la nombro
imiti ilin, tiel provokante terure naciaj konferencoj, per interŝtataj kon- decidas pri venko : nur gi forbalaos
silantaroj kaj similaj unuiĝoj, por ĉiam
nescion kaj antaŭjuĝojn. Jen kial ni
fuŝan „koktajlon" de naciaj idiforigi la terurojn de milito kiu neniigus
bezonas fortan tutmondan organizajon,
omoj !
la klopodojn de jarcentoj igi la vivon
grupigantan kiel eble plej multe da
Mi notis tion ekz. ĉi-jare en la surteran pli hominda.
esperantistoj, enkorpigantan la tutan
Malgojige estas, kontraŭe, fojon post
Movadon, ĉar gia potenca voto atentikonataj kursoj de Helsingŭr,
ekscii, ke la nura diverseco de
gos la mondon, konvinkos, konvertos.
multe pli ol en 1948, 1949 kaj fojo
lingvoj per nenecesa rivaleco plireliefiamasa apogo de la samcelanoj
eĉ ol en 1952. Mi ĉi jare metis gas la apartiĝon de la nacioj kaj dan- laSen
UNIVERSALA ESPERANTO-ASOal mi mem la demandon, ĉu ne gerige prokrastas sopiratan kunlaboron. CIO ne povas plenumi tiun sian taskon.
Esperantistoj ne komprenas. kiel la
Ilia fervoro instigu do la nunajn memnecesus ke la ĉiam aktiva kaj
entreprenema amiko Friis aranĝu plej altaj instancoj de la mondo povas brojn nepre re-aligi sin al sia univertoleri, ke tia intertraktado ofte enmarasocio por la venonta jaro kaj
kurson tute komencan ... ne nur ĉiĝas pro miskompreno kaj ofendita sala
montri la vojon al tiuj samideanoj, kiuj
por la infanoj !.
nacia fiereco, dum la alpreno de neŭĝis nun nur malklare konsciis pri la
Kaj — ĉu erare ?
mi kon- trala Esperanto almenaŭ en ĉi tiu ri- graveco de forta internacia organizaĵo,
plej efike kristaliganta la strebadon de
kludis ne estas belege kaj bezone lato definitive glatigus la vojon.
Bedaŭrinde ne sufiĉas eliri al la
la disaj naciaj grupiĝoj : se ĉiuj kune
konvinki la ne-esperantistojn, re- mondo kun ideala solvo en la poo, ne ekpu.
as, ni povas ja esperi ke la. Faro
klami por la ekstermovado pu- suficêas prezenti al ĝi tutpretan Espe- ekruliOos.
bliko kaj logi ilin al nia Ideo, ranton kiu rompos konsiderindan parLa kotizo por U.E.A.-membreco ressed ĉu ni foroferu la kernon de ton de la apartigaj baroj. Tro grandtis sen§anga por 1954:
nombraj ja ankoraŭ estas la indiferenĉio, la Esperantistojn mem ?
tuloj kiujn la rutino katenas, tro mulPor
Por
Cu prezentante al la oficialaj taj ne scias, ne konscias, aŭ dubas pri
Nederlando Belgujo
instancoj, al la „eksteruloj" ion la valoro de nia Esperanto, tro multaj
Membro kun jarlibro f 3,75 b.fr. 50
ĝin malestime flankenpuŝas.
senenhavan aŭ almenaŭ supraĵan,
Membro Abonanto f 10,— b.fr. 140
Tamen helpus al nenio, se pro tio ni
ion kie kvanto kaj kvalito neniel senkuraĝiĝus aŭ trankvile atendus ĝis Membro Subtenanto f 12,50 b.fr. 180
f 100,— b.fr. 1400
egalas unu la alian, ni vere ne la antaŭjuĝoj de si mem frakasiĝos.
Patrono
f 200,— b.fr. 2800
Dumviva Membro
Ne-esperantista observanto de la Useniluziigos ilin
definitive
kaj perdos ilin anstatau vicigi NESKO pasintsomere ĉeestis kongreBaldaŭa transpago de la kotizoj konsajn kunsidojn en Zagreb. Lin surpriilin ĉe nian flankon.
siderinde faciligos la administran labozis la taŭgeco de Esperanto por disCu en tiaj cirkonstancoj ne kutoj inter tnalsamlingvanoj. Sed li ron de la Centra Oficejo, kiel ankaŭ
alarmi — almenaŭ draste averti ne tnalkaŝis sian opinion : la sukceso de de la landaj perantoj, kaj evitos ĝenan
interrompon en la liveoo de la revuo.
Esperanto dependos de la esperantistoj
kaj atentigi ?
Car la Jarlibro 1954 aperos jam en
mem. Kredeble li pravas : sian lumon
Cu ne necesus sugesti ke sur oni
januaro, la tekstojn de enpresigotaj
ne metu sub la bu§elon, gi brilu
la diversaj kampoj, la nacia kaj antaŭ la mondo, ke ankaŭ la miopuloj reklamoj oni bonvolu ensendi plej malfrue en ëi tiut novembro.
la internacia, estu organizata vidu.
Kaj dankos vin pro la komplezo viaj
Bonvolo kaj sindono de unuopulo
vasta kampanjo por vere Espeperantoj:
rantistigi la Esperantistojn, por
Por F1.L.E.: F.Couwenberg,
ke ni ne elrevigu la eksterstaKoninginnelaan 14, Blankenberge.
rantojn, kiuj nepre devus ne objektive, forlasante la denaskan
Poŝteaekkonto 4161.35.
konstati ke la ne jam impona propagandemon de ĉiu sincera Esperantisto,
vi
mem
ne
iom
konEsperantistaro konsistas egparte
Por L.E.E.N.: Cefdelegito J. Telling,
sentas kun mi ?
el ombroj, apenaŭ verdaj ?
Schietbaan.laan 106a, Rotterdam-C.
Eble mi iom troigas ! Sed êu
Hedero
Poŝtĉekkonto 2426-19
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ABONNEMENTEN:
België: 75 fr.
Ceteraj landoj : 75 bfr.
Proefn.: 5 fr. (1 r.k.)

BELARTA UEA-KONKURSO
1954.
Ni invitas la kvinan fojon niajn verkistojn kaj artistojn konkuri en la BELARTA KONKURSO. Internacia komisiono prijujos la verkojn. La pro
klamo de la rezultoj kaj la prezento de
Ia gajnintaj verkoj okazos dum la 39-a
Universala Kongreso en Haarlem. Samloke okazos la prezentado de la eefpremia drama.
Ciu premiito ricevos diplomon] kaj
ankaŭ monpremion. La du sekcio j estas :

-

I. LITERATURA SEKCIO
1. Originala poezio (maksimume 108
versoj per 1 - 3 poemoj) .
2. Tradukita poezio ( maks. 108 versoj
per 1 - 3 poemoj) .
3. Originala prozo. ( Ciu prozajo maks.
po proks. 12000 literoj).
4. Originala drameto ( Ludodaiiro
maks. 25 minutoj).
Oni rajtas partopreni per maksimume
tri (antaŭe en presa formo ne aperinta]}
verkoj en eiu branĉo. Ce la traduka
bran.Eo oni zorgu eventuale pri la represa rajto. La premiitaj verkoj laŭ eble
aperos en la gazeto „Esperanto" kajoni
ne rajtas antaŭe aperigi ilin antaŭe en
alia gazeto. Skribu sur Fiu konkursajo
pseŭdonimon kaj sur aparta slipo la pseŭdonimon kun via vera nomo kaj adreso,
eventuale kun via kongresnumero aŭ kun
nten►bromarko de UEA. La konkursajoj estu laŭeble maŝinskribitaj. Sendu
afn en kriu ekzempleroj, en la trad:a:a
branĉo aldonu ankaŭ 5 ekzempierojn de
la originalaj verkoj.
2. SEKCIO DE ARTO GRAFIKA KAJ
PLASTIKA
1. Desegno de Esperanta afiŝo en. for
PLato J 5 x 65 cm. La desegno havu
maksimume tri kolorojn. Sola teksto
estu la vorto ESPERANTO kaj eventuale LINGVO INTERNACIA. le sur la
bildo oni lasu spaco(j)n por surpreso de
na•cilingva informa teksto.
-

2. a) 1-3 ilustrajoj por Esperanta(])
verko(j) de prozo aŭ poezio.
b) Desegno aŭ kovrilo de in Esperanta verko kun indiko pri la
maniero de bindo aŭ brosuro.
La bildoj en branĉo 2 (a kaj b) estu

en dimensioj duoblaj al la presformato.

Ciu konkursanto rajtas partopreni per
maks. 3 provoj en Ciu branĉo (en 2/a
maksimume do estas 9 bildoj) . Subskribu viajn verkojn per pseŭdonim.o kaj sur
aparta slipo en la sama pakajo notu• la
pse(donimon, vian efektivan nomon kun
adreso kaj aldonu eventuale vian kongresn.um.ero•n aŭ UEA m.embroma.rkon.
La bildoj restos proprajoj de Ia aŭtoroj,
kinj rericevos ilin per rekomendita po. to.
Sendu ilin satnmaniere.
CIENERALAJ REGULOJ POR
PARTOPRENO
1. Ciu rajtas konkursi, kiu aliĵis al la
39-a Universala Kongreso aŭ kiu estas
individua membro de UEA (ĉu rekte, eu
per ,,adopto").
2. Sendu cion al la peranto s-ro Ken
Lawrence, 244 Quinton Road, Birmingham 17. Anglujo. La peranto havas
la devon konservi la an.onimecon de la
partopreno.
3. La limdato por la• ricevo de la konkursajoj estas la 31-a de marto 1954 en
la Literatura Sekcio, kaj la 15-a de junio
1954 en la Grafika Sekcio.
4. Konkursa kotizo (sendepende, r.'t►
en unu sekcio oni sendas unu• aŭ plurajn
konkursajojn por unu aŭ pluraj brancoj)
por britoj 1 ŝil 6 p. En aliaj Iandoj, de
kie oni rajtas sendi respondkuponojn 3
respondkuponoj (maldekstre stampitaj)
aŭ malpli laŭ la enlanda permeso. Por
landoj, kie la sendo de respondkuponoj
estas malpermesita, la partopreno estas
senpaga.
D-ro F. Szilá.gyi
sekretario-
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Problematiko pri la nova
sufikso „end".
Kiam akademiano D-ro William Solzbacher antaŭ multaj monatoj publikigis
en „Amerika Esperantisto" sian artikolon pri „La evoluo de Esperanto kaj la
Akademio", li vekis en diversaj rondoj
tiom da intereso ke en kelkaj Esperanto-revuoj aperis represo de tiu artikolo. Koncerne la oficialigon de la nova
sufikso -end- li ne nur priparolis la
akademiajn voĉdonadon kaj decidon
mem, sed ankaŭ levis iom por ni, eksteruloj, pinton de la vualo, kiu ĝis tiam ĉirkaŭis la akademian eldiron, nome : la lingvaj motivoj de la Akademianoj. Persone min plej interesis la
voĉdonoj de tiuj Akademianoj, kiuj akceptis la oficialigon sed ne la difinon.
Eble speciale ĉar mia opinio plej harmonias kun la decido de tiu ĉi lasta
kategorio.
La Akademio oficialigis la sufikson
„end" kun la difino : „Kio devas esti
-ata pro materia aŭ morala trudo ; kion
oni estas devigata -1." Multaj scienculoj el propra sperto scias, kiom da
streĉita penslaboro ofte necesas por
pli-malpli sukcesan difinon de iu nocio.
Tial ankaŭ decas al ni, la esperantista
popolo, respekto kaj kompreno pri la
malfacilajoj, kiujn la Akademio tre
verŝajne devis venki por atingi kiel
eble plej kontentigan rezulton.
Tamen la akademia difino pri -endne ŝajnas tre feliĉa. Unuflanke gi ja
ŝajnas iom pleonasma, aliflanke ĝi povas facile konduki al „idismaj" distingoj, eble barontaj simplan kaj lertan
aplikadon en la esperanto-mondo.
Unuflanke la difino ja ŝajnas pleonasma ĉar la esprimo „devas" en la
-end-difino jam klare povas implici eiuin specojn de trudo ĉu materia, ĉu
ne-materia, do ĉian trudon, tiel ke en
la unua parto de la difino la aldono
„pro materia aŭ morala trudo" povas
esti forstrekata.
Aliflanke tamen estas eble, ke la A
kademio ne volis oficialigi la aplikadon
de -end- en kazoj, kiam temas nek pri
materia nek pri morala trudo. En la
trafiko ni scias ekz. la publikan reguIon: „de straat moet recht overgestoken worden" aŭ esperantlingve : „la
strato devas esti rekte transpaŝata ( aŭ
transirata). ei tie sendube ne temas
pri materia trudo kaj ankaŭ ne pri tnorala trudo, ĉar transpaŝinte ne-rekte la
straton mi ne agis malmorale. Ekzistas ja en la publika vivo multaj reguloj ne apartenantaj al la kategorio de
moralaj normoj. Ni konas ankaŭ multajn t.n. efikec- aŭ telinik-normojn, kiuj
tute ne koncernas privatan aŭ socian
moralon sed tarnen ofte regas nian
vivon.

-

Cu oni do en supre citita ekzemplo
povas traduki: ,,la strato estas rekte
transpaŝenda ? Persone mi opinius ke
ne, sed sendube la Akademio ne celis
per sia difino enkonduki „idismajn" distingojn kaj malakcepti per sia difino
la end-aplikon en kazoj ekster materia
aŭ morala trudo !
Aŭ ĉu mi eble malpravas .. ?
F. Winkel.

Het Belgisch-Nederlands cultureel tijdschrift STREVEN
(Minderbroedersstraat 11, Leuven) publiceerde in Juni 1.1.
een vier bladzijden lang artikel
van Pater H. G. Wannenakers,
S. J., over „De Esperanto-Beweging sinds 1945".
Het is een zeer objectieve
uiteenzetting van de talrijke
resultaten die in de loop der
laatste jaren door onze Beweging
bereikt werd en: het petitionnement aan de UNO en de Unescoconferentie van dit jaar, het
doceren van de wereldtaal aan
meerdere Universiteiten, het
gebruik van het Esperanto met
wetenschappelijke doeleinden,
de uitbreiding van onze literatuur, enz.
Kortom, een reeks feiten die
voor de buitenstaanders sprekend zijn en een voor het Esperanto gunstige indruk verwekken.

FLANDRA ESPERANTISTO
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LA STUDANTO
Vertalingen van de opgaven in het
vorige nummer :

Oefening 11 A :

„WAAR"
1 : Kie estas la aŭtobushaltejo 1). 2:
Kien 2) veturas tiu aŭtobuso ? Kial
(Pro kio) ploras tiu infano ? 4 : Pro 3)
la doloro en la brako, ĉirkaŭ kiu estas 4)
la bandago. 5: Tio, sur kio vi sidas,
estas la loko de la konduktorino 5) . 6:
La bileto, en kiu estas truo 6), ne plu
validas 7). 7: Kien 8) mi metis tiun
bileton, ĉu 9) en mian 8) poŝon aŭ en
mian (man)saketon 8) ? 8: Ĉiuj homoj,
kun kiu j 10) ni vojaĝas, ankoraŭ ne

estas Esperantistoj. 9: Ne, se tio estus
nur vera! 11) . 10 : Bonajo (Io bona;
Bona varo) ne bezonas reklamon (rekomendon), laŭdon, ornamon, sed kie
restos 12) Esperanto sen propagando,
ĉu ne vere ?
Opmerkingen:
1: Ook : aŭtobusstacio. Niet : - halto.
Dat duidt op het stilstaan, niet op de
plaats (-ejo).
kien.
2: Richtings-n. Waarheen
3 : Om (__ wegens) — pro.
4 : Ook : troviĝas. Niet : sidas. Ook:
. ., kiun ĉirkaŭas Ia bandaĝo.
5: Ook : La loko, sur kiu vi sidas estas tiu de
--

.

KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ
GId.
Morto de trajno (trad. de Mason Stuttard)
5,30
La virineto en bluo (orig. de M. Stuttard)
2,35
Kvaropo (belega poentaro)
5,—
Batalo de l'vivo (Dickens; trad. Zamenhof)
1,95
Deveno kaj vivo de Ia lingvo Esperanto (P. Stojan)
2,25
La mondo ne havas atendejon (M. Dekker ;
trad. F. Faulhaber) 2,50
Plena vortaro11,50
Originala verkaro (Zamenhof)
11,25
La Revizoro (Gogol N.; trad. Zamenhof)
2,50
Sankta Biblio
5,50
Nova Testamento
1,50
La verda koro (rakonto el Siberio)
2,25
Vivo vokas (Stellan EnghoIm) romano
5,80
Rakontoj pri Nederlando
1,75
Leteroj de Zamenhof (Prof. C. Waring1ien)
2 volumoj, bind. po volttrno 8,55
Vivo de Zamenhof (E. Privat)
3,25
Meulenhoff's Esperanto woordenboek (nova)
3,95
Schidlofs zakwoordenboek
Esperanto Krestomatio
1,95
Australio, lando kaj popolo (ilustrita)
2,50
La Alaska stafeto kaj Kaptitoj de la Glacirokoj
(en unu volumo) bind. 3,35

Belg. Fr.

65,—
30,30,30,—
34,-175,175,25,60,25,25,55,—

130,—
40,—
45,24,40,—

MENDU CE :
Libro Servo LEEN, Z.O. Singel 5, Bergen op Zoom (Nederland())
V.E.I., Blankenberyse steenweg 72, Brugge (Belgje)

La Koncerto
Originale verkita de
S-ino J. Sli sser-Bresler (Gorinchem)
En la salonego la aŭdantaro aŭskultas, streĉe atenta. Neniu movigas,
neniu tusas, eĉ la seĝoj silentas kvazaŭ
ili neniam ĝene estus knarintaj. Apenaŭ oni kuraĝas spiri. Cu la fama
orkestrestro eble sorĉis ĉiujn ?
Rigardu kaj miru kiel ankaŭ la geludantoj sekvas ĉiujn liajn gestojn kaj
movojn. Cu nevideblaj, magiaj radioj
eliras de liaj fingropintoj kiam li montras iun el ili ? Ho, kelkaj ludantoj eĉ
ŝvitas, tiel lli estas absorbitaj per la
muziko. Nur la aldviolonistino, kiu
antaŭ la paŭzo ludis solparton, ege sopiras la finon. Si estas laĉa, ĉar la
kapdoloro, kiu turmentis ŝin jam depost
la mateno, ne pasis. Kontraŭe ĝi pli
graviĝis, sed ŝi devas ludi kaj atenti,
ne pensi pri la dolĉa lito hejme, kie Si
povus dormi, profunde dormi.
La mondfama orkestrestro turnas la
paĝojn de la partituro, kiun li apenaŭ
rigardas. Li ja ofte direktis ĉi tiun
simfonion de „Beethoven", tial li ne
bezonas rigardi la partituron. Li nur
povas okupi sin per la direktado de
la geludantoj, kiuj estas ĉiuj profesiaj.
Kaj ili ludas fervore, entuziasme, eĉ
kelkfoje freneze sub la kuraĝigaj gestoj de la estro.
Cu estas demando pri vivo kaj morto ? Ne, tute ne. La muziko ne estas
por ili metio per kiu ili akiras la ĉiutagan panon. Por ili la muziko estas
parto de la animo, de ilia estado. Ĝi
forgesigas ĉiajn familiajn malagrablajojn kaj disputojn- Per la muziko oni
povas ĝisfunde ĝui la vivon. La muzikinstrumentoj inter pretas ĉiujn emociojn;
ili ame karesas, flustras, babiladas, vekrias, ĝojkrias aŭ triumfe sonas. Vere,
tia muziko estas donaco de Dio kaj oni
rajtas senĝene envii la komponistojn,
kies inspiro tiel sciis kaj scias manifestiĝi.
Kaj la aŭdantaro ? Ĝi estas ravita.
Nur la okuloj movigas de la orkestrestro al la artistoj kaj la muzikiloj.
Precipe tiuj, kiuj mem ludas ian instrumenton atente rigardas la movojn kaj
manieron de lu dado de la koncerna
muzikisto. Kaj tiel okazas ke kelkaj

6: Ook, maar minder nodig: trueto.
Het gebruik van verkleinwoorden is een
Nederlandse eigenaardigheid.
7 : Beter dan : valoras, hoewel een ongeldig ( ne-valida) kaartje ook niets
meer waard is (ne plu valoras) .
8: Zie noot 2. Ook : En kion mi metis
9: Beknopte vraag (ĉu mi metis íjin
en
) ; daarom hier wèl : ĉu.
kun
10 : Hier : waarmee -- met wie
kiuj.
11 : Ook : tio devus esti vera! Met
„se" denken wij aan de conclusie : . . .,
ĉio estus en ordo.
12 : Ook : kiel kreskus Esperanto

personoj speciale sekvas la farojn de la
aldviolonistino. Komence neniu rimarkas ion strangan. Si bone scias regi
siajn movojn. Neniu konjektas nek la
internan ekscititecon, kiuj subite atakis
ŝin. Sed ŝi iĝas pli kaj pli nerva kaj
tiu terura kapdoloro tiel turmentas ŝin,
ke ŝi preskaŭ svenas. Nun ŝiaj okuloj
jam ne plu sekvas la orkestrestron. Sovaĝe ili rigardas jen la muzikpaperon
antaŭ Si, jen la plankon. Tiam ŝi absolute ne plu povas regi sin kaj okazas
bedaŭrinde malagrablaj aferoj. Konfuzegite la rigardantoj vidas kiel la arĉo
forglitas el ŝiaj fingroj. Kun eta brusono ĝi kontaktigas kun la planko, guste
kiam oni ludas pianisime ! Momenta
konsterno ! La aŭdantaro vekiĝas. La
sorĉo estas interrompita. La fama orkestrestro ĵetas malamikan rigardon
sur la kompatindan aldviolonistinon.
„Kia stultulino! gi nepre ne plu ludos
inter miaj muzikistoj" li pensas dum
frakcio de sekundo, direktante plu kvazaŭ nenio okazis. Tamen okazis multe.
La violonistino rapide sin klinas, levprenas la arĉon kaj ankaŭ volas ludi plu
kvazaŭ nenio okazis. Sed la muzikisto
flanke de Si flustras ; „Ne timu, gi certe
timas same". Tion aŭdas muzikisto ree
flanke de li kaj tiu demandas same
flustre; .,Kio?" La alparolito, rigardante
la muzikpaperon kaj ludante, respondas
per unu vorto kaj tiu vorto nun flugas
de buŝo al buŝo. Nur la viro kun la orkestra bastoneto ne aŭdas tiun vorton.
Li jes rimarkas kiel kelkaj muzikistoj
nun ludas kun rideto sur la vizaĝo,
kvankam la muziko estas sufiĉe serioza. Li ne komprenas. Kial la inoj rigardas tiel ofte kaŝe la plankon ? Kial
ili ne plu atentas pri li ? Li rimarkas
bone ĉion ĉi tion kaj furioze li svingas
sian bastoneton. Li tiun majstroverkon
oni ne povas fuŝi, oni devas atenti. Liaj
okuloj fulmas, lia maldekstra mano
montras, petegas, strangolas, malstreĉas. Lia tuta korpo direktas kaj li
venkas. Kiam iam poste forsonas la
fintonoj, la aŭdantaro entuziasme ekaplaŭdas. En la vestejo oni kompreneble vigle priparolas la interrompeton,
sed veran solvon pri tio oni legas la
sekvantan tagon en la jurnalo ; „ ... .
ni povas pardoni tiun senintencan mallertaĵon kaj eĉ admiras la kuragon de
la aliaj inoj, ĉar ni ja scias kiel virino
eniĝas en panikon vidante muson ... .

Oefening 9B :

SAJNIGE SURDA
En gazeto estis (trovigis, legigis) interesa (amuza) rakonto 1) pri almozulo 2), kiu estis arestata en Detroit kun
sumo 3) de 4) tricent tridek sep dolaroj en sia 5) pogo kaj ŝparkaslibreto
kun kvarmil sepcent dolaroj. La polico
estis trovinta (opiniinta) tion suspektinda 6).
„Kiel vi akiris tiun monon ? " demandis lin la juĝisto mire 7).
„Mi estas surda; mi ne povas bone
aŭdi 8) vin", estis lia 9) respondo.
„Tiam vi punpagu cent kvindek dólarojn", diris la jugisto.
„Tion mi ne pagos!" furioza 10) la
almozulo tuj ekkri.is.
Tiam li estis kondamnata al (je)
naŭdek tagoj da mallibereja puno.
Opmerkingen :
1: Ook: raporteto, sciigo, kontribuajo.
Beter dan: artikolo (te weids woord
hier).
2: Ook : almozpetanto. Zelfs : almozpetisto: hij maakt er immers een vak
van.
3 : Ook: . ., havante en sia poŝo sumon . . . . kaj ŝparkaslibreton kun saldo de
4: Niet: da De vorm, die volgt, is een
bepaling bij „sumo". In „glaso da akvo"
is (juist andersom) „glaso da" een hoe veelheidsbepaling bij „akvo". Let ook
op het verschil in 't Ned.: een glas
water en een som van 337 dollar !
Ezelsbruggetje : als in zo'n vorm in
't Ned. „van" wordt gebruikt, dan in
't Esp. geen „da", maar „de". Voorbeeld : een kilo appels — kilogramo da
pomoj. Geeft U mij een kilo van die
appels — ... kilogramon de tiuj pomoj.
5 : Niet : lia. Bezit van 't onderwerp:
kiu.
6 : Bepaling v. gesteldheid. Ook : sus
pektata. Niet: suspekta, want dit heeft
een overgankelijk, bedrijvend karakter;
-ind- of -at- maakt het woord lijdend.
7 : Ook : kun miro. Als bepaling van
gest. ook : mirigita. Grensgeval!
8 : Beter dan : mi ne komprenas vin.
9: Niet: sia. Wel zijn eigen, maar
't is zelf onderwerp. Vergelijk noot 5.
10 : Bep. van gest. Vergelijk noot 7.
Hier zou ook „furioze" goed zijn, als
we meer op de wijze van uitroepen letten. Ook een grensgeval. Ik voel meer
voor „furioza".
.

-

NIEUWE OPGAVEN
Oefening 12A
Vertaal in het Esperanto:
DAAR
1. Wat zie je daar? 2. Daar heb je
Johan ! 3. Daar heb ik niet aan gedacht,
maar hij zou vanavond komen. 4. Had
je daar niet meer op gerekend ? 5.
Neen. Daar heb ik spijt van ! 6. Wie
zal naar de deur Zal ik daar naar toe
gaan ? 7. Daar moet ik zelf maar heen
gaan ! 8. Daarmee is de zaak niet opgelost. 9. Daar ik het vergeten heb,
moet ik mij toch verontschuldigen! 10.
Bedaar je wat : Daar houd je het 't
langst mee uit.
Oefening 10B:
Vertaal in 't Esperanto:
SAMENSPRAAK
Patiënt 0, dokter, wat heb ik een
pijn aan mijn linkerhand !
Dokter Wat is daarmee gebeurd ?
P.: Ik ben met de auto over de kop
gevlogen en toen zat mijn hand bekneld.
D. : Het ziet er lelijk uit, maar ik zal
trachten Uw hand weer geheel in orde
te krijgen.
P. : Zou de hand wel zo goed in orde
komen, dat ik er alles weer mee kan
doen, dokter ?
D. : Ik zou zo zeggen van wel.
P. : Zou ik ook wel piano kunnen
spelen?
D.: Na enige massage zal pianospelen
wel mogelijk zijn, dunkt me zo.
P.: Dat is dan een geluk bij een ongeluk, want vdGr het ongeluk kon ik
niet pianospelen.
:

:

Vertalingen van Vlaamse Esperantisten vb6r 10 Nov. 1953 aan V.E.B., „Studanto", postbus 100, Mechelen; van Nederlandse aan S. S. de Jong Dzn, Waltaweg 3, Tjerkwerd (Fr.) .
Wie een gefrankeerde enveloppe voor
terugzending erbij voegt, krijgt het
werk gecorrigeerd terug.
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Komunikoj de la ĉefestraro
PRELEGSERIOJ DE
MASON STUTTARD
S-ro Mason Stuttard, kiu nuntempe
loĝas en Haarlem por plene povi dediĉi sin al la kongresprepara laboro, deklaris sin preta, sub aŭspicioj de N.C.
K.E. paroli en la monatoj Nov., Dec.,
Jan. kaj Febr. en diversaj lokoj pri
jenaj temoj: La Esperanta literaturo;
Kiel akiri bonan stilon ?; Historio de la
Universalaj Kongresoj ; Vojaĝoj en pluraj landoj ; La verko „Kvaropo". Krome
li pretus kunlabori en aranĝo de gazetarkonferencoj kaj viziti redaktorojn
por okazigi intervjuon. S-ro Mason
Stuttard, kiu verkis i.a. „Virineto en
bluo" kaj tradukis „Mortu de Trajno",
de multaj jam estas konata pro siaj
artikoloj en „Esperanto" en U.E.A.,
sed li estas ne nur verkisto, sed ankaŭ
sperta oratoro kaj sendube niaj sekcioj volonte kaptos la okazon persone
konatiĝi kun li kaj antaŭenpuŝi nian
aferon per la helpo, kiun li prezentas
al ili. Oni nepre ne mem kontaktu
kun s-ro Stuttard, kiuj ekster la datoj,
fiksitaj de N.C.K.E. ne povos prelegi
pro sia multa laboro en Haarlem. N.C.
K.E. aperigos cirkuleron, kiu mencios
ĉiujn detalojn pri la kostoj, liberaj datoj, ktp.
•

Car la kongreso de Mondfederalistoj,
kiu okazis 22/8-29/8 en Kopenhago
akceptis rezolucion favoran al Esperanto, en kiu oni rekomendis al la aligintaj organizajoj kuraĝigi siajn membrojn
kaj precipe la kongresdelegitojn lerni
la internacian lingvon, ni konsilas al
niaj kursorganizantaj sekcioj, interrilati kun lokaj sekcioj de la Monda Movado por Mondfederacia Registaro por
se eble aranĝi informan prelegon aŭ
specialan kurson.

Bibliografio
HISTORIO DE S.A.T. 1921-1952. Eldonis Sennacieca Asocio Tutmonda,
Paris, 1953. 152 p.: 19,5 x 13. Prezo :
Ni ĝenerale emas kredi, ke unueco
en la Esperanto Movado kreos forton
sufiĉe grandan por konvinki la mondon,
ke ĝi akceptu Esperanton. Kial do ne
ĉiuj samcelanoj envicigas en tutmondan
organizaĵon kia estas U.E.A., kiu enskribis „neŭtralecon" en sian programon
kaj garantias al ĉiuj membroj kompletan liberan rilate religiajn, politikajn,
prisociajn opiniojn? Kial do ekestis
kaj kiel povis kreski flanke de ĝi la
Sennacieca Asocio Tutmonda, same
universala kaj „vere neŭtrala"? Pri
tio instruas nin ĉi tiu HISTORIO DE
S.A.T.
Ĝin iniciatis kelkaj laboristoj-esperantistoj en Parizo, inter kiuj la bone
konata E. Lanti ludos gvidan rolon. Ĝi
fondiĝis en 1921, provante kunigi ĉiujn
klaskonsciajn esperantistajn proletojn
en batalo kontraŭ kapitalismo kaj religio, uzante la komunan lingvon Esperanto por la socia liberigo. Ĝi reĵetis
la „t.n. neŭtralecon" de la burĝa U.E.
A.: la vera neŭtraleco ja troviĝas nur
en S.A.T., en kiu ĉiuj tendencoj - socialista, komunista, anarkiista - ŝultron
ĉe ŝultro marŝos al la venko.
Membroj alfluis. S.A.T. prosperis,
sed ne tiom sukcesis en sia eduka
tasko, kiom Lanti esperis : dum jaroj
li energie batalis por la supertendenceco de S.A.T., sed vane, ĉar dume la
komunistoj daŭre provis kapti la asocion por si mem. Malgraŭ la akraj
atakoj de la bolŝevistoj, Lanti ne kapitulacis. Tio neeviteble kondukis al
skismo per kiu Sovetio perdiĝis por
S.A.T.
Dume ĝi daŭrigas sian klerigan laboron, eldonas la Plenan Vortaron kaj
plurajn literaturajn verkojn „konformajn al ĝia idealo".
Post la dua mondmilito S.A.T. denove ekprosperis, sed baldaŭ ĝin trafos
la malfaciloj kiuj devigis tiom da kulturaj movadoj al stagno : ekonomia
krizo, maltrankvilo, manko de intereso.
Jen en ĝeneralaj trajtoj la enhavo de
la abunde dokumentita kaj zorge verkita libro, leginda ankaŭ por tiuj, kiujn
interesas la evoluo de la EsperantoMovado sur alia tereno ol la propra.
F. C.
-

LA JUNAJ DETEKTIVOJ ( Rakonto
pri Kontrabandistoj ) de J. H. Sullivan,
kun ilustrajoj de Br. Goodwin, eld. The
E-Publisching Cy, Ltd, Chorleywood

ESTRARKUNVENO

Decembro, la monato de S-a Nikolao
kaj de la Librotago alproksimiĝas ! La
sekcioj, kiuj deziras aranĝi librovendadon, gustatempe mendu komisie la bezonatan stokon ĉe nia libroservo kaj
ne lastmomente postulu revenpoŝtan
alsendon. La gvidanto de la libroservo
ne estas miriapodo sed havas same
kiel vi nur du manajn !
La nova prospekto de la ekzamena
komitato por 1954 kaj postaj jaroj estas havebla ankaŭ ĉe la gen. sekr. de
L.E.E.N.
Kiel membroj de la Akademio de Esperanto estas elektitaj s-roj d-ro W.J.A.
Manders kaj F.Faulhaber. Niajn korajn
gratulojn al amba i novaj Akademianoj!

ESPERANTO ĉe la INSTRUADO
Same kiel en antaŭaj jaroj ankaŭ ĉi
tiun jaron la Oficejo ,.Esperanto ĉe la
Instruado" enketas pri la Esperantoinstruado en lernejoj en Nederlando.
La konatan demandaron ni jam sendis
al tiuj lernejoj, pri kiuj ni scias, ke
oni instruas Esperanton. Tamen, por
ke la enketo estu kiel eble plej kompleta, estas dezirinde, ke ĉiuj lernejoj,
ne nur tiuj pri elementa, sed ankaŭ
tiuj pri meza instruado, kie Esperanto
estas instrŭata, ĉu en, ĉu ekster la
oficialaj horoj, komuniku tion al ni.
Ni do petas tiujn lernejojn, kiuj ne ricevis demandaron, ke ili ĝin petu kaj
sendu la respondon al la Oficejo „Esperanto ĉe la Instruado", Ceintuurbaan
227, Deventer.
La direktoro, C. B. Zondervan.
(Angl.), 1953, 43 p. Prezo : 2 angl. ŝil.
Pecenzola.•
ANTOLOGIO DE BRAZILAJ RAKONTOJ, eld. Brazila Esperanto-Ligo, 1953,
312 p. Prezo : 2 us. dol. Recenzota en
nia venonta numero.
HANNOVER, du faldfolioj, abunde
ilustritaj pri tiu urbo. Eld. Urba Trafik-oficejo.

PLENA VORTARO

(aldonoj)
La lasta eldono de „Plena Vortaro"
(fotokopio de la dua eld. de 1934) ne
indikas per majusklo la radikojn, kiujn
la Akademio de Esperanto oficialigis
en siaj 5-a kaj 6-a aldonoj al la Fundamento.
La legantoj bonvolu ŝanĝi la minus
klon en majusklon laŭ la suba vortlisto, tamen notante ke la vorto „vinkto" ne jam aperis en P.V. La menciitaj radikoj tamen troviĝis en Ia vortaroj Van Straaten. M. G.
( doods)angst, beklemming
angor-o:
opening ; gat
apertur-o:
zelfbewustheid, beslistheid
aplombo :
aplomb.
struik; heester
arbust-o:
voorspellen ; waarzeggen
aŭgur-i :
-isto : waarzegger
aureool ; stralenkrans
aŭreol-o :
vliegwezen
aviad-o:
-isto — vliegenier
ballet
balet-o :
bankier
bankier-o:
remmen
rem ; -i
brems-o:
bulletin ; bericht
bulten-o :
(periodiek)
wat gedaan moet worden;
-end- :
achtergrond (van
fon-o :
schilderij, toneel)
gramofon-o : gramofoon
kudde, schare.
grego :
honorari-o : honorarium
ingredienc-o : bestanddeel; ingrediënt
1. werkkamer; 2. Ministekabinet-o:
rie, cabinet
vergunning, concessie
koncesi-o :
konduktor-o : bestuurder ( van tram enz.);
conducteur
eentonig
monoton :
chemisch electrisch
pil-o :
element
plagiaat
plagiat-o:
(steek)kaart (v. kaartsysslip-o:
teem ).
streven.
streb-i :
ritselen ; ruisen
susur-i:
verschrompelen
ŝrump-i :
klinknagel
vinkt-o :
vivisectie
vivisekci-o :
vizi-o :
visioen
-

—

Okaze de parolado farota de Sro Dro
Van Gindertaelen en Brugge, ni kunvokas la estraron de FL.L.E. en ĉi-tiu
urbo, ĉe Ia gastamaj Sanoj Roose je dimanĉo la 8.11.53, je la 10 horo precize
(J. & M. Sabbestraat 36, Brugge). Ni
esperas ke ĉiuj estraranoj povos ĉeesti,
ĉar ni priparolos gravajn proponojn por
nia dumvintra laboro kaj rilate nian
gazeton. Ni samtempe petas ke ĉiuj liganoj kiuj havas praktike ellaboreblan
ideon sciigu tion antaii la supre menciita dato al la sekretario.
JARKUNVENO
La aan aŭ la 1San de decembro ni
okazigos la jarkunvenon en Gent. Ensendu kiel eble plej baldaŭ la proponojn
por tiu jarkunveno, por ke ni povas ilin
eventuale publikigi en la decembra numero de F.E.
UNIVERSALA KONGRESO
Antazivideble rnultaj m embroj el nia
asocio eeestos la universalan kongreson
en Haarlem. Por viaj pagoj, interrilatu
kun Fino Terryn, nia kasistino. Notis
ke ni fiksas unu guldenon
13,50 F.
Poŝtĉeknumero no 2321.50 de V.E.B.,
Raapstr. 74, Gent.
—

BENELUKSA KONGRESO
La gajno de ĉi-tiu kongreso estis vere
eksterordinara ; 15.706 F. Nia parto estis evidente akceptata kun Bojo de nia
kasistino. Multan dankon ni ŝuldas al
la organizintoj, kaj precipe al Dro Van
Gindertaelen, kiu, delegite de la estraro
de FL.L.E., kontaktigis ku n la estraro
de RBLE.
PAROLADOJ
Sro Van Gindertaclen vizitos nian
brugah sekcion por paroladi tie nome
la 8.11.53.
ESPERANTO - GAZETOJ_
De preskazi ĉiuj nuntempe aperintaj

Esperanto- gazetoj ni regule ricevas interŝangnumerojn. Unu ekz. de ĉiuj ni
metas je Za dispono de la sekcioj kaj de
la reprezentantoj. Resendo ne necesas,
kropn speciala indiko de la sekretario.
La listo de Ia gazetoj aperas en la
jarlibro de UEA.
FAMILIAJ MEMBROJ
Ankoraŭ unu alijo por la jaro 1953:
Sino De Boes el Gent, Za edzino de la
simpatia loka prezidanto, pagis la membro-kotizon. Korajn dankojn, kaj tuj
post la apero de la nuna gazeto, ni
sendos paketon da interesaj Esperantorevuoj.
Entute aligis por Za jaro '53 kiel familia membro 42 samideanoj laŭ jena
listo:
Brugge 10- Antwerpen kaj Mechelen
po 9 Blankenberge kaj Kortrijk po 4 Gent 3 - Bruselo, Londerzeel kaj Veurne, po 1.
Ni jam komunikis en la oktobra numero de F.E. ke Za kasistino donos ĉe
la pago de kotizo por familia membro,
numeron, laŭvice de Za enskribo. Fine
de januaro ni lotumados kaj donacon
kelkajn valorajn premiojn. Varbu do
familiajn membrojn
-

!

SKOLTA ESPERANTISTA LIGO
S.E.L. petas al ni por varbi kiel eble
plej multe ĉe la skolt(in)oj, pere de paroladoj, kursoj, ekspozicioj en Ia sino
de la loka skolta movado mem. Even
tuale prenu ko•ntakton kun la landa delegito de S.E.L.:
Sro C. G. tian Acker, Muygenberglei 66,
Deurne - Zuid.
-

TURISTA FALDFOLIO PRI GENT
Krom la ĉiujara tutpaïja propagando
en la jarlibro, Gent nun ankaŭ eldonis
tre belaspektan faldfolion, certe unu el
le plej belaj gis naan aperintaj en Esperanto. Ekzempleroj haveblaj ĉe la Urba Oficejo por Turismo. Gratulojn al
Fin& Terryn kiu instigis la eidonon kaj
prizorgis Za tradukon.

Plaatselijk Nieuws
„Winschoter Courant" denove publikigas skriban kurson por komencantoj,
kiun gvidas s-ro J.Feitsma; ĝi krome
enhavas daŭrigan kurson por tiuj, kiuj
jam partoprenis la elementan kurson.
La nova sekcio jam nombras pli ol 20
anojn. En Den Helder, okaze de kunveno de „Norda Stelo" je 27/9, kie s-ro
A.J. Kalma parolis pri „bonhumoro en
Esperanto", oni decidis fondi intersekcian kunlaborkomitaton. Sekcioj Alkmaar kaj Bergen kune aranĝis propagandvesperon je 30/9. Post provleciono
de s-ro Kalma kelkaj novaj kursanoj
anoncis sin. Samvespere nia juna sekcio en Zaandam prezentis filmon pri
Danujo kun E- lingvaj tekstoj. S-ro P.
M. Mabesoone parolis en Bussum pri la
kongreso en Zagreb kaj Jugoslavujo.
„Gooi- en Eembode" publikigos E.-kurson. Edam festis 1/10 sian 5-jaran ekzistadon. Nome de la ĉefestraro s-ro
Kalma transdonis donacon al la nova
prezidanto. Sub gvido de karavanestrourbestro W. N. Kelder multaj anoj de
la grupo en Monnikendam vojaĝis al
Edam por ĉeesti la festvesperon. S-ro
S. Pragano gvidas popoluniversitatajn
kursojn en Amsterdam, Den Haag kaj
Haarlem. Krome li gvidas kurson en
Rotterdam, kie la sekcioj kune festis
je 24/10 la tagon de U.N. En Novembro
okazos ekspozicio en R'dam. La ekspozicio en Almelo havigis al la sekcio
kelkajn komencantojn, kiujn instruas
f-ino G. H. Benink. En Velp okazas
kurso por komencantoj. Sekcio Arnhem kontaktis kun N.R.V. kaj la mondfederalistoj.
EKSPOZICIO EN AMSTERDAM.
En Amsterdam la loka kunlaborkomitato E.K.A. kaj la Universitata Rondo kune aranĝis ekspozicion, por kiu
la Universitato afable disponigis la teretagan salonon en „Universiteitsbibliotheek". La oficiala malfermo okazis
ĵaŭdon 24/9. S-ro mag. A. J. Kalma
bonvenigis la ĉeestantojn, i.a. s-ron
Mason Stuttard, em. prof. G. Mannoury
kaj s-ron S. Pragano kaj speciale dankis d-ron C. A. Seldam, kiu faris mul
ton por sukcesigi la ekspozicion. Poste
li donis la parolon al prof. M.W. Woerdeman, la rektoro de 1' universitato,
kiu bonvolis fari la oficialan malfermparoladon. Prof. Woerdeman i.a. aten-

tigis pri la valoro de la internacia lingvo speciale por intelektuloj kaj studentoj kaj dankis la organizantojn, kiuj
ebligis al la Amsterdama studentaro
informi sin pri la ebloj, kiujn Esperanto
prezentas. La malfermon ĉeestis pluraj
ĵurnalistoj, kaj favoraj raportoj, parte
ilustritaj, i.a. aperis en „De Tijd", „Het
Vrije Volk", „Alg. Handelsblad", „Het
Parao1", „Trouw", „De Volkskrant",
„Nieuws v. d. Dag" kaj „Neue Berner
Zeitung", kaj vekis grandan interesiĝon ĉe la legantoj. Multaj personoj
vizitis la ekspozicion, kiu daŭris ĝis
8/10 kaj pluraj el ili partoprenas la
kursojn, organizitajn de „Volksuniversiteit" aŭ komencis per sininstruo lerni la lingvon.
Antwerpen: De agenda voor November werd als volgt opgesteld : 5/11,
lezing van Dhr. Cortvriendt; 12/11,
Quizavond onder leiding van dhr. Pittoors ; 19 1 11, zangavond ; 26111, Parolata
jurnalo. De vergaderingen vinden plaats
in het lokaal „De Nieuwe Carnot", Carnotstraat 60, elke Donderdag om 20
uur 30.
Brugge : Het jaarlijks bal gaat door
in het „Hotel du Sablon", Noordzand
straat. Voor leden van de Vlaamse
Esperantistenbond is de ingangsprijs
op 25 Fr. vastgesteld, voor het publiek
op 40 fr. (21.11.53).
Op Zondag 29 November komt Louis
Baret en het groot Antwerps Revuegezelschap naar de stadsschouwburg,
op uitnodiging van de afdeling. Aan
deze revue werken in totaal 35 personen mede in een te Brugge ongezien
spektakel. De leden van de V.E.B.
hebben gratis toegang ( eerste-rang
plaatsen). Voor het gewone publiek
schommelen de prijzen tussen 20 en 80
fr.
-

Mechelen : Zoals aangekondigd gaat
iedere Woensdagavond nl. op 4, 11, 18
en 25/11 de vergadering door te 20 u.
in het Lyceum, Veemarkt; telkens
wordt een uurtje de gramatiko bestudeerd ten einde een volledig overzicht
er van tegen einde van dit jaar te
hebben bereikt. De leden worden aangezet regelmatig de vergaderingen bij
te wonen.
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FLANDRA ESPERANTISTO
LA BARD' KUN LIR' SEN MULO
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NIAJ ESPERANTO-ENIGMOJ KUN PREMIOJ.
'minimum nuit]
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Ke vana ! vana ! l'esplorad'
De la vortaroj plej kompletaj ;
Kaj lama, lama la parad'
De bel- esprimoj plej koketaj,
Se rimojn sen interna fort'
Aŭdigas la sensona liro;
Nur estas versoj sen agord',
Sen riĉa ritmo, sen inspiro.
Nin ne mirigos art-trofe'
De l'ekvator' gis la poluso
Car estas lampo sen ole'
La bard' kun lir' ... sen Muzo !
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Premion akiris post n-roj 1531154: F-ino S. Popelier, el Blankenberge, por
V.E.B., kaj por LEEN : F-ino M. L. A . Nederkoorn, el Doetinchem.
SOLVOJ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

155. palto/palato ; pledi /plendi ; sablo/
stablo ; laŭdo/alaŭdo ; klanolklaŭno ;
artiklo/artikolo ; punto/punkto ; avenol
avenuo ; cirko /cirklo ; barko/baroko ;
pruno/prujno ; pladolplando ; nobla/nobela ; terni /sterni ; insulo/insulto ; simililasimili ; pedikolprediko ; akciolakacio;
varmo/svarmo ; kanelo/kandelo ; grilo!
gorilo ; gracia/gracila ; karto/karoto;
stando/strando ; koksolkokoso; modera/
moderna ; indigo/ind igno ; apogolapogeo;
akiro /fakiro ; frankolafranko ; ŝimi/ŝirmi ; fringolaringo; patro pastro. Antaŭ
okuloj ne staras, doloron ne faras.
156. Horiz.: karaf, eskap, almozpetant, talpo, takel, alarm, stuf, pist, aksen, acer, eben, kverk, apro, simi.
Vert.: kvast, antitip, remil, pafarko,
fazeol, absces, elektr, ampleks, krank,
eksterm, petol.
1 . 57. ENIGMO.
La subaj literparoj komencu kvinliterajn substantivojn. Legante nur la
trian literon de ĉiu trovita vorto, vi
malkovros proverbon.
gi, sf, ge, ka, Ĉe, id, ni, aĈ, be, ez,
fa, sc, ŝo, is, kn, ga, ku, uk, en, ol, he,
sl, as, ŝt, su, sk, ir, be, ĉi, sv, ao, kr.
158. KRUCVORTENIGMO.
Horizontale: 1. floro(R); speco de
rezono (R) . 2. melodio (R) 3. vegetaĵo
uzata por fari laksigan medikamenton(R); bruo de fluganta insekto(R).
4. larga strato(R). 5. klarjuĝa(R); kolombumi(R). 6. reprezenti ion per linioj kaj koloroj(R). 7. maldolĉa(R);
eligi akutan sonon, kiel faras ekz. serpento(R). 8. linio, ĉirkaŭ kiu turnigas
korpo (R) . 9. malgranda parto (R) ; farante tion oni montras sian dormemon(R). 10. malnova mezurunuo(R).
.

En mia ĉambro estas agrable varme.
La fermitaj kurtenoj klopodas forgesigi al mi, ke ekstere estas malgaje, senkonsole. La tutan tagon jam pluvas
kaj nun, en la vespero, mi fermis la
kurtenojn kaj kaptis la studlibrojn. De
tempo al tempo la pluveroj frapetas
kontraŭ la fenestrojn, sed tiu brueto
plialtigas la agrablecon en la ĉambro.
Momente mi forlasas la librojn kaj
kajerojn kaj trinkonte tason da teo, mi
sidiĝas en la komfortan seĝon apud la
forno.
„Tre agrabla ĉambro ĝi estas". Tion
mi pensas ĉirkaŭrigardante en mia
sanktejo. Nur la lampo sur la skribotablo lumas; ĝi prilumas la librojn kaj
paperaĵojn sur la tablo kaj ankaŭ mian
libroŝrankon, tuj apud la tablo. La
aliaj partoj de la ĉambro estas vualitaj en duonlumo.
gajnas, ke ekstere la vento ekblovas.
(;1 bruas en la kamentubon kaj plivigligas la fajron en mia forno. Bluaj
kaj flavaj flametoj dancas laŭvice ;
kelkfoje ili ŝajnas jen verdaj, jen purpuraj. Tiuj koloraj, dancantaj flametoj memorigas min pri la infanaĝo.
Iam panjo rakontis la historion de la
fajrokoboldoj ; kaj poste ni rigardis tre
atente tiujn flametojn, esperante unufoje vidi verajn koboldojn en ili.
Mi estas laca; la kapo jam ripozas
sur la sega dorso kaj miaj okuloj ekvidas la pentrajon super la kamenbreto. Tiu pentraĵo estas la belegajo en
mia ĉambro. Ĝi prezentas la portreton
de ĉarma junulino, proksimume dudekjara. La gracitalia staturo estas volvita en festrobo el rugeta silko.
Nur la blankhaŭtaj kolo kaj brakoj
estas nudaj, ornamitaj per mallarg aj
ĉirkaŭkolo kaj braceletoj. De sub la
longo jupo, super kiu nebuletas blanka
tulo, du malgrandaj piedoj. vestitaj en
arĝentkoloraj ŝuoj, estas videblaj. La
delikataj manoj ludas per ventumilo el
puntajo. Ciuj partoj de la kara vizaĝo
estas belformitaj. En gi brilas paro da
malhele brunaj okuloj, kiuj petole ridas
al mi. La hararo, kun disigo meze
supre de la alta frunto, pendas laŭ la
iom palaj vangoj en longaj, brunaj
bukloj. Unuvorte ŝi estas bela brunulino. Ho, kiom miaj geamikoj envias
min pro tia pentraĵo !
Mi ridetas al ŝi kaj diras : „Iam, karulino, dum mi gastloĝis ĉe onklino
Anjo, mi trovis vian portreton en ŝranko de la subtegmentejo, senkadra,
polva, eĉ iom difektita. Mi montris
vin al la onklino kaj ĉi tiu respondis
„ŝi estas mia avino kaj via praavino.
Eĉ vi estas ŝia samnomulino kaj tial
vi rajtas posedi ŝin." Superfeliĉa mi
kunportis vin hejmen kaj mia amikino
kiu iom pentras, purigis kaj retuŝis
vin. Kaj nun, vi ornamas, en bela ,
harmonianta kadro, mian ĉambron kaj
mi esperas, ke vi jam akomodiĝis inter
-

.
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Sopiras li al emoci'

De pompa, nobla art' lirika.
Li veas, ĉar pro sensaci'
Ne dronas li en mar' mistika.
Rikano, kun kolera trem'
Pri malsukseco de li klopodo
Ne gvidas lin al la poem'
Nek al kread' de eta odo,
De ditirambo pri 'infer'
Aŭ de fabel' pri satiruso.
Car estas nefandebla fer'
La Bard' kun lir' sen Muzo

. .

11. Ligiteco inter du aŭ pluraj personoj(R) ; malhelpi ke iu faru ion(R).
Vertikale. 1. alta ebena teramaso(R);
forta deziro(R). 2. doni batalilojn al
iu(R). 3. eluzi ies forton(R); plirapidigi(R). 4. sovaĝa porko(R). 5. kuracilo por ĉiuj malsanoj(R); gajniga
koloro en la kartludoj(R). 6. korpo
parto(R). 7. fuĝi el militista servo(R);
mezuri la profundecon de akvo(R). 8.
sovaĝa besto(R). 9. molusko(R); koleretigi(R). 10. granda aro da domoj(R). 11. substanco en ostoj(R);
luigi( R).

Ju pli aspiras li a'. cel'
Ju pli li serĉas belajn frazojn
Des pli subigas lia stel'
Des pli li sentas embarasojn.
Poeti, rimi, versi ja

Ankoraŭ estas ĝui, vivi,
Soifi, trili, ŝvebi tra
Art-eldorado, migri, drivi
Kaj kvazaŭ riveret' sur mont'
Dancsalti super ŝton' kaj gruzu .
Sed estas frostiginta font'
La Bard' kun lir' sen Muzo

-

Sed iam nobla muzo-voĉ'
Allogas la poeton lacan,
Malesperantan en diboĉ',
En maron ebriigan, spacan
Li paŝas kaj nun la Siren'
Magie bela de 1' inspiro
Posedas lin kaj mortas splen'
Per sorĉfiltrilo, amdeliro
Vekigas : forto de titan'
La liro vibras kun amuzo . .
Al li jam amo, flamo, fam'
De 1' Bard' kun lir' ... kun Muzo !

La solvojn sendu la nederlandanoj al

S-ro G. J. Teunissen, Burg. Tellegenstr.

21 hs., Amsterdam-Z., kaj Flandra Ligo
al S-ro F. Couwenberg, Koninginnelaan

14, Blankenberge, antaŭ la 20r1111953.

A nonceto

.

Deziras korespondi per il. pk. s-ro
Jaddo Couto Manil, Rua Luiz Gama
18, Salvador, Bahia, Brazilo.

P. van der Poel

La vizito de mia praavino.
Originale verkita de M. L. A Nederkoorn (Doetinchem).
•

miaj modernaj mebloj."
„Certe estis por mi malfacila afero,
kutimiĝi en la moderna ĉirkaŭajo en
kiu vi vivas : sed tamen plaĉas al mi."
Ho, mi ektimas. De kie aŭdiĝis tiu
voĉo ? Kaj kia voĉo
Melodie
kaj plensone gi karesas mian aŭdan
organon. Mi ĉirkaŭrigardas, sed vidas
neniun.
Subite mi ekvidas ŝin. Cu estas vere
mia avino, kiu parolis ? Jes, tie ŝi
staras kaj ridas laŭtvoĉe, pro mia konsternita vizaĝo. Ŝi staras en la aperturo de malfermita pordo kaj diras :
„Ne ektimu, Elisabeth ; ĉiam estis mia
kordeziro viziti vin proprakorpe. Kaj
jen mi estas".
Kaj dirante tiujn lastajn vortojn, ŝi
paŝas el la porda kadro super la kamenbreto kaj proksimiĝas ŝvebante al
mi. Nun ŝi sidas apud mi, kisas min
kaj diras: „Pro via forta amo por mi.
mi nun povas viziti mian karan pranepinon. Mi dankas vin tutkore".
Ekstaza mi estas kaj nur rigardas.
ŝajnas, kvazaŭ mia lango estus para
lizita.
Jam avinjo vagas tra mia ĉambro
kaj pririgardas miajn posedajojn. Ŝi
karesas fingre la pianklavojn kaj okule
miajn librojn. ŝi palpas la manteksitan ŝtofon de la kurtenoj kaj seĝoj.
Jen ŝi preterpasas la radioaparaton,
kiun ŝi tute ne tuŝas; verŝajne la objekto aspektas tro mistera. Laste ŝi
restas stari antaŭ la skribotablo kaj
speciale la telefono havas ŝian atenton.
Ankaŭ la lumanta lampo interesas ŝin.
La mano tuŝas la butoneton kaj subite
ni trovigas en mallumo. Mi aŭdas
krieton kaj rekonsciiĝas pro tio. Tuj
eksaltas mi kaj baldaŭ denove la lampo lumas.
„Ho", avinjo diras, iomete pli pala,
„kiom mi ektimis. Kiu stranga lampo
ĝi estas. De kie tiu fajro venas ?"
Mi klopodas ekspliki ĝin, tamen Si
tute ne komprenas, ke nur tia ŝnureto
estas necesa por lumigi la lampon.
„Kion vi faras per ĉiuj tiuj paperajoj ?" ŝi demandas nun.
„Ho", mi respondas, „tiujn mi bezonas por mia studo. Mi devas fari ekzamenon estontsomere kaj tiel plibonigi
mian situacion."
ŝia vizaĝo rigidiĝas kaj iom kompate
ŝi rigardas al mi, demandante : „Do vi
volas fariĝi klera virino ? En mia tempo la viroj diris: „La klerulinoj vesto
sin per bluaj ŝtrumpoj!" Ba !"
Kaj ŝi turnas sin for de mi. Sed nun
mi laŭtvoĉe ridas, ridegas. „Avinjo,
aŭskulu ! Pripensu, ke mi nun vivas pli
ol cent jarojn post la tempo, pri kiu vi
rakontas." Mi ĉirkaŭbrakas kaj kisas
ŝin. „Ne estu kolera. Mi tute ne povus
'

-

vivi, kiel vi vivis. Cu ne plaĉus ankaŭ

al vi multe legi ? multe pristudi ? multe
scipovi ? Respondu tre honeste!"
Nun ŝi turnas sin skue al mi kaj diras,
duonvoĉe, iom raŭke, kaj kun brilantaj
okuloj : „Ho jes ... sed ne estis permesate al ni, knabinoj. Kelkfoje mia
fratino kaj mi kaptis libron el la patra
biblioteko kaj vespere per kandellumo
ni ĝuis ĝis la noktmezo. Sed ho ve,
kiam la patro rimarkis nian malican
agon : „Ne konvenis al ni legi sciencajn
librojn, vojaĝpriskribojn aŭ tiajn aliajn".
Ciam li diris : „Ne necesas, ke bonedukitaj knabinoj plenŝtopas siajn kapojn
.

per saĝeco. Junulinoj estu nesciaj, senkulpaj : nur sufiĉas, ke ili plaĉu al la

viroj".
„Kompatinda, avinjo", mi diras, „kaj
kio estis permesita al vi fari ?"

„Ho, promeni kun la patrino aŭ viziti
iun konaton ; muziki per klavceno aŭ
harpo ; sidi parade malantaŭ la fenestroj kun iu brodaĵo kaj jeti mankison
al ia kavaliro, preterpasanta la domon."
Kaj dirante ĉi tion, ŝi ridas gaje. „Unu
aŭ du fojojn jare ni vizitis balon. Ne
ekzistis okazintajo, pli rava ol tio. Citiun balveston, en kiu mia patro lasis
pentri min, mi portis dum la balo, dum
kiu mi konatigis kun Henriko, via
praavo."
Post momento silenta - avinjo estas
enpensiĝanta - mi kaptas la fotoalbumon
kaj montras mian portreton, ne pentritan, nur fotografitan. Baldaŭ ŝi foliumas en la albumo kaj konatiĝas ne nur
kun miaj familianoj, sed ankaŭ kun aŭto,
biciklo, aŭtobuso, eĉ kun flugma%ino.
Dum mi rakontas pri la bildoj, ŝi fari.
ĝas pli kaj pli silenta, pli kaj pli konfuzita. gajnas, kvazaŭ ĉio turnigus en
ŝia kapo. Fine ŝi kuŝigas la albumon
kaj diras : „Fakte mi preferas ne vidi
tiujn ajojn, certe mi fariĝos angora. Mi
volas konatigi kun viaj familianoj. Kie
ili estas ? Mi volas serĉi ilin", kaj jam
ŝi iras al la ĉambra pordo. Mi retenas
ŝin kaj rakontas, ke ŝi ne trovos miajn
parencojn ĉi-tie, ĉar ili loĝas en alia
urbo.
,,Sed kiam vi volas aŭdi ilin, mi vokas
ilin telefone".
Jam turnas mi la numeron kaj post
momento, kiam parolas panjo, mi tenas
la aŭdilon kontraŭ la avina orelo. Ha,
kiom mi ĝuas pro ŝia vizaĝo!
Post la telefonparolado ŝi demandas:
„Kion do vi faras ĉi-tie?"
„Mi, kara avinjo, mi laboras ĉi tie. Mi
laboras en lernejo, kie mi instruas al
junaj infanoj la legadon, la skribadon,
k.t.p."
Tre mirigita ŝi diras : „Kial vi faras
tion ?"
„Nu kompreneble por gajni monon.

MELOLONTO
Jen! Saluton. rnelolonto!
Carma knaba ma.jludilu,
Jans de frua. plot'- aprilo
Ni sopiras al renkonto,
Melo-lolo• lonto !
Vin knabac;oj ligkatenos,
Hej, al ei baskaj-ajuto!
Kaj do peze vi promenos
Lavi fadeno sub la kuto.
Ve, elitran la karenon
Bruto turnos trua. vent uni e,
Svinge en oer- aren.on,
Por ronkigi dolĉe-zume.
Dolce-zurne-zume !
.

For vi homa. man' barbara

For kudril' de pikadoro
Cu el gento skarabara
Estas ne vi Za priori)?
,sed en ei kaŝtanmajesto
Ne longtem.pe vi bohernos,
Car por Za partio-nesto,
Birdobek' vin pike premos
Pike-pike- premos !

.'

Por ekstarti meditante,
Nun radaras plusbroseto,
Kaj knabinojn sorCravante
Tiklas krur' sub gem- bimto.
Nin allogas, bruna bubo,
Dentemajla denta fris°,
Kvazat'e monsin jor- surpli:so
Sur jujubonigra jupo,
Ju pla-jupla -jupo
-

!

Mairapida melolonto,
Ne vi timu por kruelo!
- Fingrokneda maryakcelo Ek ! Nun for al horizont° !
21felo . . . lolo . • . Ionto!
ANNA MEURRENS
La supraj poemoj akiris — „La

Bard' kun Lir' sen Muzo", la unuan,

kaj „Melolonto" unu el la du duaj
premioj, okaze de la Literatura konkurso, organizita en la kadro de nia
pasinta Beneluksa Kongreso en Antverpeno.
Venontmonate ni aperigos, kun aliaj
poezioj, la duan -duan premion, nome „Dediĉo", de Kruceto.

Kiel mi povus pagi la luprezon de ĉi-tiu
ĉambro, miajn vestojn, la manĝon ...."
Dum mi parolas, ŝi jam posteniras,
grandokule ; ŝi ne lasas finparoli min.
Per akra voĉo, kiu tute ne sonas nun

melodie, ŝi krias : „Do vi perlaboras ...?"
Ankoraŭ momenton ŝi fiere pririgardas min, poste falas en seĝon, frapas la
manojn antaŭ la vizaĝon kaj plorĝema_n:
„Ho, kiel mi hontas, ĉar nepino de mi
perlaboras. Vi kai zas hontegon al La

tuta parencaro".
Vere, larmoj falas de inter la fingroj

kaj mi komprenas, ke vortoj nun ne
taŭgas. Mi klopodu malatentigl ŝin.

Kion fari ? Cu mi sanigos la radion

Tie tintadas la telefono. Mi eksaltas
kaj kaptas la aŭdilon. Estas mia amikino, kiu interrompas la interparolon
kun mia praavino.
Tamen kie ŝi estas ? La ŝego estas

malplena. Tuj miaj okuloj serĉas tra
la ĉambro. Super la kamenbreto pendas la pentraĵo. Avinjo ridas kiel antaŭe. Cu mi dormis ? Cu mi sonĝis ?
Neeble. La avina persono estis tiel
klara ; kaj estas, kvazaŭ mi ankoraŭ
aŭdus ŝian voĉon.
Neniam antaŭe mi sonĝis tiel intense,
tiel efektive.
Kelkajn monatojn poste.
Estas printempo nun, tamen la forno
brulas maivigle. Mi sidas en la komforta seĝo apud ĝi. Post grava malsano
mi unuafoje forlasis la liton kaj ankoraŭ
malforta kaj laca, mi ĝuas pro la reveninta resaniĝo.
Miaj okuloj ekvidas la pentrajon kaj
avinjo ĉiam ridas petole. Cu mi bone
vidas ? Cu ŝi movas sin
„Kara Elisabeth", mi aŭdas, „vi ne
povus vivi, kiel mi vivis. Sed mi certe
preferas ne vivi en la nuna tempo. Cio
estas tiel stranga por mi. De nun mi
restos en mia kadro".
Mano tuŝas mian ŝultron. Mi malfermas la okulojn kaj vidas la kuraciston.
La supra verkajo akiris unu el la
duaj premioj, okaze de la Literatura
Konkurso, organizita en la kadro de
nia pasinta Beneluksa Kongreso en
Antverpeno.
La rakonto „La Koncerto", de s-ino
J. Slo.sser-Bresler (vidu p. 2), akiris Ia
alian duan premion - Fako : Prozo.
Venontmonate ni laileble publikigos
aliajn preneiitajn kaj meritplenajn
kontribuaĵojn.
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